Aantal Schuimtaarten 			
Perfect in de vriezer te bewaren!
Reclame: christoffeltaart
middel
(chocolade slagroom)
hazelnoot progrès taart
middel
nougatine slagroomtaart
middel
Aantal Crème taarten 			
mocca crème taart
middel
sachertaart
middel
mocca crèmestam			

Prijs
12,99
18,80
18,80
Prijs
19,20
16,20
10,90

Aantal Luxe boomstammen en sloffen		
slagroom stammetje met		
perzik en kersen gevuld
Nieuw: luxe honing stammetje
ganachestam met amandelbiscuit,
gekookte slagroom en pure chocolade
aardbei bavaroise stam		
advocaat-slof met slagroom soesjes
choco-slof met slagroom soesjes
luxe paas petit 		
glacees (4 st.)

Prijs
10,90
10,90
12,40
10,90
9,85
9,85
5,00

RECLAME!
kleine paastulband met paasversiering
10 zachte lange broodjes				
zakje met 6 worstenbroodjes			
christoffeltaart				
open aardbei kersen vlaai: heerlijk lekker fris
chocolade bienestich met kersen en advocaat

5,99
3,99
6,99
12,99
13,50
14,95

U zou ons een groot plezier doen deze bestellijst in te leveren voor donderdag 18 april.

U kunt ook bestellen
via onze webshop!
webshop.hagedoren.nl
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Bij bestellingen via onze webshop boven de ¤30,ontvangt u een zakje met 6 worstenbroodjes GRATIS!
Ga naar webshop.hagedoren.nl en zorg ervoor dat
uw winkelmand voor minimaal ¤30,- aan waarde
bevat exclusief de gratis worstenbroodjes. Voeg het
artikel “zakje met 6 worstenbroodjes” toe.
Vul vouchercode “geelwit” in voor de worstenbroodjes
tijdens het afrekenen en u krijgt de worstenbroodjes
geheel gratis!
Code is geldig tot en met 18 april 2019
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Paasbestellijst
Naam:
Adres:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:

Aantal Vlaaien			 Prijs
abrikozen victoria		
13,15
abrikozen		
€12,55
appelcitroen		
€13,60
appelspeciaal met amandelspijs
€13,60
appeltoeslag		
€12,55
B
es
te
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xe
appelwiener		
€13,60
Vlaaibakk )
van Limbuer
rg
kersen victoria		
€13,15
kersen		
€12,55
2015: 1 plaa
ts
2016: 3 plaa
ts
20
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:
1
kruisbessen		
€12,55
plaats
2018: 1 plaa
ts
Hagedoren
linzen abrikoos		
€12,95
linzen kersen		
€12,95
mix 2 soorten (abr/kers)		
€13,10
mix 4 soorten (abr/kers/app/kruis) €13,10
open kersen		
12,55
rijstevlaai		
13,10
strooi abrikoos		
€12,65
strooi kersen		
€12,65
strooi pudding		
€12,55
gesorteerd fruit vlaai		
€17,85
gesorteerd fruit bladerdeeg		
€18,60
aardbeien vlaai		
€18,75
aardbeien vlaai op harde wener
€18,75
Reclame: open aardbei kersen vlaai €13,50
Super fris! Onze specialiteit
cappuccino			18,75
chocotov bavaroise vlaai		
€ 16,60
Heerlense kirsch			 €18,75
Italiano (rum kers appel)			 €18,75
karrerad (met soezenraster)			 €18,75
kersen speciaal (met schuim en kaneel) €17,30
kruisbessen schuim			 €16,50
rijst kersen slagroom			 €18,75
rijst slagroom			 17,55
Spaanse vlaai (met abrikoos)		
€ 18,75
e
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Aantal Luxe mini broodjes 			 Prijs
zachte mini wittebroodjes (10 st.) € 2,90
zachte mini tarwebollen (10 st.)
€ 2,90
puntzak gesorteerde mini’s (10 st.) € 2,90
mini kaneel krentenbollen (10 st.) € 2,90
puntzak mini kwarkbroodjes (5 st.) € 2,90
Aantal Paasstollen 			 Prijs
paasstol, groot 1300 gram			 13,95
paasstol, middel 900 gram			 11,50
Aantal Paas specialiteiten 			 Prijs
krentenbrood gesneden			 4,45
broodhaasje met ei			 2,50
broodhaasje			 € 1,80
fries suikerbrood			 € 3,05
voor de kids: Nutella brood haasje		 2,50
Nieuw: Haantje Pik (4 st.)			 4,00
Brioche broodjes die door de bruine
basterd-kaneel suiker zijn gerold
Aantal Broodjes 			 Prijs
zachte broodjes rond (6 st.) € 		 2,70
Reclame: lange broodjes (10 st.)
€ 3,99
zachte boterbroodjes (5 st.) € 		 2,55
zachte tarwebollen (6 st.)
€ 		 2,94
zachte tarwebollen lang (10 st.)
€ 4,90
krentenbollen (per 6 st.)			 € 3,54
GildeSpelt broodjes (6 st.)		
€ 2,94
GildeKorn broodjes (6 st.)
€ 		 2,94
gevlochten luxe broodje (5 st.)
€ 2,95
vloercadet (per stuk)			 € 0,49
stokbrood			 1,90
croissant			 0,94
Nieuw: Haantje Pik (4 st.)			 4,00
Brioche broodjes die door de bruine
basterd-kaneel suiker zijn gerold

Aantal Roggebrood specialiteiten			 Prijs
brikje lang gesneden		
3,05
pakje Limburgs fijn volkoren		
€ 2,15
pakje schinken		
€ 2,15
pakje boerenrogge (grof)		
€ 2,15
pakje boeren met noot		
€ 3,00
pakje geuldaler (boordevol zaden) € 2,15
pakje oma’s roggeknar (rozijnen) € 3,00
pakje dinkelberger (met spelt)
€ 3,15
pakje zilver		
2,60
Aantal Voorgebakken Desem brood(jes)
grote foccacia met zwarte olijven
grote foccacia tomaat		
walnoot-dadel brood		
haver desem brood		
spelt desem ciabatta broodje		
vreugbreudje (walnoot ciabatta)

Prijs
€ 4,45
€ 4,45
4,10
2,90
€ 0,58
€ 0,64

Aantal Hartige hapjes		
4 pasteitjes 		
ham-kaascroissant		
kaas-uien broodjes		
stromboli met sjpek en unne		
frikadelbroodje		
saucijzenbroodje		
worstenbroodje		
Reclame: worstenbroodjes (6 st.)

Prijs
3,65
1,95
€ 0,85
€ 3,95
€ 1,95
€ 1,95
1,95
€ 6,99

De Echte Bak

ker

Aantal Luxe Vlaaien			 Prijs
Limburgs beste luxe vlaai: 		
18,75
Latte Macchiato 		
christoffelvlaai (met choc.slagr.)
€18,75
bienestich abrikoos		
15,95
bienestich kers		
15,95
bienestich verse aardbeien		
€18,30
Reclame: chocolade bienestich
14,95
met kersen en advocaat		
mont blanc kersen		
18,75
mont blanc perziken		
18,75
abrikoos rijstbavaroise		
€18,75
advocaatkrater		
18,75
appel specialité		
17,30
Nieuw: cream cheese vlaai		
18,75
Nieuw: honing-bavaroise vlaai
18,75
Aantal Paastaarten			 Prijs
aardbei bavaroise taartje
klein 14,55
met verse aardbeien			
advocaat bavaroise taartje klein 14,55
chocolade koepeltaartje
middel 18,20
met chocoladespiegel
biscuit slagroom
middel 17,30
choco master chef
middel 19,80
boordevol rood fruit
Aantal Cake		
roomboter cake 400 gr		
marmer cake		
radon met chocolade erover		
radon		
marmer radon		
Reclame: kleine paastulband		
Nieuw: dubbelchoc radon		
Nieuw: dubbelchoc cake		

Prijs
€ 4,80
€ 5,40
€11,05
9,25
9,25
€ 5,99
9,25
4,80

